Pilegrimsvandring
i verdens eldste kristne land
Reiseleder: Erling Rimehaug

27.09-04.10 2020

Armenia byr på vakker natur med fjell opp i 4000 meters høyde, frodige daler og
dramatiske kløfter.Vi skal gå til fots til klostre i spektakulære omgivelser, oppleve
den vakre armenske liturgien og bli kjent med historie og kultur.
Dette er en pilegrimsreise, med daglige tidebønner og tekstlesninger, og vandring
delvis i stillhet. Selve vandringen er ikke krevende, men man bør være i rimelig bra
fysisk form.

Armenia er et vakkert og spennende land med en unik kultur. Armenerne har mirakuløst overlevd
utallige invasjoner, okkupasjoner,
deportasjoner, massakrer og folkemord. Den armenske apostoliske
kirke, som har sine røtter tilbake
til apostlene og ble statskirke
allerede i år 303, har vært viktig for
å forme armensk identitet og kultur. Klostrene, ofte bygd på
utilgjengelige steder, berget og
utviklet kulturarven.
FLYTIDER*
27. september
Oslo–Moskva
Moskva–Jerevan (28.09)
04. oktober
Jerevan–Moskva
Moskva–Oslo

21:00 00:35+1
02:05 05:55

14:35 16:45
18:25 20:05*

*Vi tar forbehold om eventuelt endringer,
dersom det blir kansellerte avganger.

DAGSPROGRAM
(med forbehold om endringer)
Søndag 27. september
Oslo–Moskva
Avreise fra Oslo om kvelden. Vi
flyr til Moskva.
Mandag 28. september
Moskva–Jerevan
Ankomst Jerevan. Vår
sjåfør kjører oss til hotellet.
Etter frokost besøker vi folkemordmuseet og manuskriptsamlingen Matenadaren. Vandring i
Jerevan sentrum. Om kvelden
informasjonsmøte og velkomstmiddag. Overnatting på hotell i
Jerevan.
Tirsdag 29. september
Jerevan–Areni–Noravank–
Goris
Vi forlater Jerevan og kjører med
buss til Khor Virap-klosteret ved
grensen mot Tyrkia, vi får en flott
utsikt over Ararat-fjellet. Turene
går så videre til landsbyen Areni,
hvor vi går en kort tur til Gudsmoderens kirke som ligger flott til

med utsikt over byen.
Vi spiser lunsj før vi går en 3 km
tur i fjellet til klosteret Noravank.
Klosteret ligger flott til inne i en
trang fjelldal. Vi avslutter dagen ved
en hule der verdens eldste vinproduksjonsanlegg og verdens
eldste sko er funnet. Vi fortsetter
til Goris, en koselig by med fine
steinhus. Overnatting på et
gjestehus i Goris.
Onsdag 30. september
Goris–Tatev–Goris
Morgen i hulelandsbyen Khndzoresk. I dag blir hulene brukt til å
oppbevare korn og grønnsaker,
men det bodde folk i de langt opp i
forrige århundre. Hulene ligger
spredt i et stort området. De to
hulekirkene her, er begge fra 1700tallet. Fra landsbyen Halidzor tar vi
verdens lengste kabelbane (5752m)
til Tatev-klosteret. Omvisning i
klosteret som er kjent for sin
beliggenhet på kanten av et stup, et
Unesco verdensarvsted. Fra
klosteret vandrer vi Tatev
Hermitage, et kloster fra 1700tallet før vi fortsetter til Djevelens
bro. Overnatting på gjestehus i
Goris.

Torsdag 01. oktober
Goris-Yeghegis
Bussen tar oss til landsbyen
Yeghegis. Startstedet for dagens
vandretur. Vi går til Smbataberd
festningen fra middelalderen. Fra
festningen vandrer vi videre til
ruinen av Tsakhats Kar-klosteret,
som ligger flott oppe i fjellsiden,
omkranset med 3000m høye fjelltopper. Etter en lunsj ute i det fri
vandrer vi tilbake til Yeghegis.
Totalt 12 km vandring. Overnatting
og middag på vandrehjemmet i
Hermon.
Fredag 02. oktober
Yeghegis-Dilijan
Vi kjører over Selimpasset hvor vi
besøker et av de gamle karavanseraiene på Silkeveien og videre til
landsbyen Madina. Derfra går vi til
toppen av Armaghan-fjellet (2829
m). Piknik lunsj ved sjøen i det
gamle vulkankrateret før vi går ned
igjen. I alt 10 km vandring. Vi kjøre
så videre til Dilijan. Overnatting på
hotell i Dilijan.
Lørdag 03. oktober
Dilijan-Jerevan

Sightseeing i de historiske gatene
Dilijan. Tur til høyfjell innsjøen
Sevan og Sevanavnk-klosteret.
Videre til Garni og det klassisk
greske tempelet fra det første
århundre. Fra tempelet vandrer vi
til Azat-elven. Majestetisk natur.
Her finner vi noen flotte steinmonumenter som også står på
Unescos verdensarvliste. De kalles
for «en symfoni av steiner». Søylene ser ut som de er utskåret av
mennesker og ikke av naturen.
Dagen avsluttes med et besøk i
Geghard-klosteret. Klosteret som
er hogget inn i fjellet er oppkalt
etter det hellige spyd som Kristus
fikk i siden under korsfestelsen.
Overnatting på hotell i Jerevan.
Søndag 04. oktober
Jerevan-Echmitzian-Oslo
Morgen i den armenske kirkes
hellige by Echmitzian hvor vi deltar
på gudstjenesten.
Avreise fra Jerevan kl. 14.35,
ankomst Oslo kl. 20.05.

REISELEDER
Erling Rimehaug
Erling Rimehaug er tidligere
redaktør i Vårt Land. Han har
skrevet flere bøker, blant annet
Tørsten gir lys om åndelig
utvikling som fikk pris som årets
beste kristne bok i 2007. Han har
utdanning i blant annet historie
og kristendom. Rimehaug har
ledet flere pilegrimsvandringer i
Det hellige land og gruppereiser
til Russland og Armenia.

PRIS PR. PERSON
TOTAL
18 500,--

Enkeltromstillegg

2 200 ,-

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Oslo-Jerevan, tur-retur, inkludert
flyskatter som kan endre.
• Overnatting i dobbeltrom inkludert fullpensjon.
• All lokal felles transport.
• Utflukter i følge programmet.
• Inngangsbilletter til attraksjoner som er
nevnt i programmet.
• Norsk reiseleder.
• Engelsktalende lokal guide.
IKKE INKLUDERT:
• Vaksiner.
• Drikke.
• Tips (ca. 80 USD pr. person).
Deltakerne må være i god fysisk form.
Sightseeing av lokalguide på engelsk.

FORBEHOLD
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (januar 2020), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.
• Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende.
• På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig.

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no.

Turen bestilles på plussreiser.no
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

